
األعمال واإلدارةاالكلية

شهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سورية

331281172366.4660.93

االختصاصالمعدلالمجموعنوع الشهادةالرقم الجامعي

إدارة أعمال210087.5علمي202211524

إدارة أعمال371084.32تجاري202210483

إدارة أعمال200183.38علمي202210654

إدارة أعمال196081.67علمي202210479

إدارة أعمال193880.75علمي202210703

ي202210307 إدارة أعمال175079.55أدب 

إدارة أعمال190979.54علمي202210219

إدارة أعمال349579.43تجاري202210475

ي202210741 إدارة أعمال172178.23أدب 

إدارة أعمال185877.42علمي202210588

ي202210103 إدارة أعمال169977.23أدب 

إدارة أعمال337076.59تجاري202210157

إدارة أعمال183576.46علمي202210279

إدارة أعمال183076.25علمي202210292

إدارة أعمال182676.08علمي202210278

إدارة أعمال182175.88علمي202210526

إدارة أعمال331575.34تجاري202210422

إدارة أعمال179674.83علمي202210775

إدارة أعمال178874.5علمي202210296

إدارة أعمال178674.42علمي202210356

إدارة أعمال323073.41تجاري202211465

ي202211494 إدارة أعمال160372.86أدب 

إدارة أعمال320172.75تجاري202210486

إدارة أعمال174372.63علمي202210683

إدارة أعمال171971.63علمي202210694

ي202210564 إدارة أعمال157471.55أدب 

إدارة أعمال170671.08علمي202210018

ي202210215 إدارة أعمال154670.27أدب 

إدارة أعمال168170.04علمي202210597

إدارة أعمال167969.96علمي202210328

إدارة أعمال167869.92علمي202210495

ي202210075 إدارة أعمال153869.91أدب 

إدارة أعمال167269.67علمي202210765

إدارة أعمال167269.67علمي202210360

إدارة أعمال305169.34تجاري202210396

إدارة أعمال166169.21علمي202210429

ي202210259 إدارة أعمال152269.18أدب 

إدارة أعمال165368.88علمي202210884

إدارة أعمال165068.75علمي202210387

زياد علي الدج

زهور رضوان درة

ي
رغد مراد الديواب 

جن  مصطف  موىس حسن

مايا بشار التال

لير  سهيل سكر

الحد األدب  المقبولعدد المقبولير عدد المتقدمير 

سوري مقيم
االسم

قمر عمار عبد العال

حامد ربيع الناظر

ي عدي علي المغرب 

نغم منذر المرصي

محمد بسام الهاموك

غزل فادي صعب

ملحم خليل القزق

ميديا أيمن بشلح

راما علي المرصي

جودي ناهل الفرخ

ي نارص أمير  الحكيم
أماب 

عمران يوسف رزق

سدرة المنتىه محمود الطباع

أحمد خالد خيوي

هبة هللا يحنر شحيي 

أري    ج محمد بحبوح

تيم موفق الشومري

مؤيد صالح التجار

كريم نزار العكر

ار بكور هزار رص 

محمد عالء محمود حواره

ي جورية
 
مصعب عبد الكاف

بشر عثمان الرتا

خالد فؤاد أوغلي

لجير  عادل رضوان

عبد الفتاح مروان الجالب

ي
محمد مالك زياد قلدوب 

ماريا محمد رمضان فخر الدين

محمد جواد نارص رشيد

فراس خالد سالم

وفاء خلدون عيناوي

مصطف  منذر التال

روعه وائل ابو السل



إدارة أعمال164868.67علمي202210536

إدارة أعمال164068.33علمي202210207

إدارة أعمال163868.25علمي202210651

ي202210120 إدارة أعمال150068.18أدب 

إدارة أعمال163668.17علمي202210147

إدارة أعمال163468.08علمي202210163

إدارة أعمال163468.08علمي202210611

إدارة أعمال162667.75علمي202210471

إدارة أعمال162667.75علمي202210517

إدارة أعمال162667.75علمي202210332

إدارة أعمال162567.71علمي202210817

إدارة أعمال162567.71علمي202210759

إدارة أعمال162067.5علمي202210663

إدارة أعمال161767.38علمي202210964

إدارة أعمال161667.33علمي202210758

إدارة أعمال161467.25علمي202210698

إدارة أعمال295867.23تجاري202210489

إدارة أعمال160967.04علمي202210123

إدارة أعمال160366.79علمي202210664

إدارة أعمال160066.67علمي202210539

إدارة أعمال159566.46علمي202210734

تمويل ومصارف205085.42علمي202210024

تمويل ومصارف364082.73تجاري202210125

تمويل ومصارف197082.08علمي202210525

تمويل ومصارف358281.41تجاري202210531

تمويل ومصارف354680.59تجاري202210211

تمويل ومصارف350379.61تجاري202210138

تمويل ومصارف347078.86تجاري202210188

تمويل ومصارف187478.08علمي202210023

تمويل ومصارف342177.75تجاري202210210

تمويل ومصارف341077.5تجاري202210350

تمويل ومصارف331375.3تجاري202210133

تمويل ومصارف175373.04علمي202210105

تمويل ومصارف318172.3تجاري202210266

تمويل ومصارف172872علمي202210177

تمويل ومصارف167769.88علمي202211528

تمويل ومصارف167669.83علمي202210212

تمويل ومصارف165168.79علمي202210244

تمويل ومصارف165068.75علمي202210216

تمويل ومصارف164868.67علمي202210615

تمويل ومصارف164868.67علمي202210749

تمويل ومصارف163968.29علمي202210246

تمويل ومصارف162467.67علمي202210493

تمويل ومصارف160466.83علمي202210295

تمويل ومصارف292766.52تجاري202210055

تمويل ومصارف158566.04علمي202211045

تمويل ومصارف158265.92علمي202210283

أسامة محمد درويش

أحمد صفوان االديب

احمد غسان ابو ذراع

محمد ابراهيم المحمد

يمان محمد السيد أحمد

نايا شاهر جزان

نور سامر األسعد

حسير  منار الخطيب

 السحلي
محمد مصطف 

ف أبوزين شهد أشر

يدي احمد جميل الي 

حسير  محمد السعيد

ي
لونا أنس القباب 

علي يحنر المرصي

أيهم محمد ابراهيم

عدنان خالد عز الدين

محمد عبدالرحمن اللداوي

اويس صبحي بركات

نور محمد حمزه

شهد أحمد رمضان

نغم أحمد فارس

ي
هناء ابراهيم حمدوب 

أحمد بشار عبد السالم

ناديا محمد صالح مستو

دعاء موفق الكسار

فطومة تميم بكرو

مريم عاصم النفوري

ي جمال ضبعان
أماب 

عبد الحكيم نادر السيد علي

عدي خالد األبرص

والء شاهر االبرص

اشاء أحمد عزالدين

هاجر محمد عبده بسو

امل عدنان صالح

ي انعام شادي الكالس الحلن 
قصي محمد حسير 

سالي جهاد الباشا

كريم قاسم رحمه

توفيق رائد غزال

محمد رامز الحاج حسير 

يدي جواد موىس الي 

عزيزة خالد كاباري

غسان عماد الشيخ عمر

معاذ حسن غصن

نجالء سيف الدين عوض

رؤى وليد صيبعة

خرص  بسام دله



تمويل ومصارف158165.88علمي202210111

تمويل ومصارف158165.88علمي202211296

تمويل ومصارف158065.83علمي202210359

تمويل ومصارف157665.67علمي202210482

تمويل ومصارف157565.63علمي202211039

تمويل ومصارف156665.25علمي202210815

تمويل ومصارف156265.08علمي202210548

تمويل ومصارف156265.08علمي202210143

تمويل ومصارف155664.83علمي202210121

تمويل ومصارف155664.83علمي202211390

تمويل ومصارف154464.33علمي202210404

تمويل ومصارف153964.13علمي202210171

تمويل ومصارف153063.75علمي202210280

تمويل ومصارف152663.58علمي202210737

تمويل ومصارف152263.42علمي202210190

تمويل ومصارف151463.08علمي202210761

تمويل ومصارف150562.71علمي202210192

تمويل ومصارف150162.54علمي202210417

تمويل ومصارف148561.88علمي202210844

تمويل ومصارف147861.58علمي202210724

تمويل ومصارف147461.42علمي202210801

تمويل ومصارف147461.42علمي202210466

تمويل ومصارف147061.25علمي202210398

تمويل ومصارف146861.17علمي202210898

تمويل ومصارف146661.08علمي202210708

تمويل ومصارف145660.67علمي202210624

تمويل ومصارف145460.58علمي202210313

تمويل ومصارف144460.17علمي202210605

تمويل ومصارف142459.33علمي202210803

تمويل ومصارف142159.21علمي202210112

تمويل ومصارف140158.38علمي202210437

االختصاصالمعدلالرقم الجامعي

إدارة أعمال20221101599.63

إدارة أعمال20221149699.31

إدارة أعمال20221093798.21

إدارة أعمال20221088296.51

إدارة أعمال20221104795.13

إدارة أعمال20221064193.56

إدارة أعمال20221098793.54

إدارة أعمال20221100292.92

إدارة أعمال20221093292.43

إدارة أعمال20221085891.1

إدارة أعمال20221079590.47

سوري غير مقيم

ة السعوديةعبد الرحمن مأمون خرص 

السعوديةمصطف  جمال الرفاعي

السعوديةعبد الرحمن محمود جوريه
السعوديةساره حسن حاج حسير 

مصدر الشهادة

السعوديةسارة زكي عبداللطيف

السعوديةمحمد سعيد معن صيبعه

ي مجد رياض عراب 

طيف عبد الرزاق القاسم

شهد ربيع غرة

سالم حسن مقدم

ريم نارص حوري

جمال عادل عبدهللا

محمد نزار ملحم

ي
شهد خالد الشمسين 

ريم الفال يوسف االديب

هبة احمد العينية

ايوب عمر شداد

علي محمود السيد

محمد يوسف سليمان

عبدالطيف ماجد فخر الدين

نور عمر السوسو

ابراهيم خالد التجار

محمود فتحي معاد

محمد حسام الدين النفوري

محمد حسن التال

احمد محمد ابراهيم

ريم عبد الجليل زكريا

لينا احمد العيناوي

رويده بشار غنوم

بانة خالد محمد رزق

مصطف  اياد خزمه

نغم فادي اللحام

االسم

اإلمارات العربية المتحدةمحمد سعود الشيخ

اإلمارات العربية المتحدةضح عبد النارص جنات

حياة جودة قدور

عائشة اياد عاقور

ي عبد الرحمن لبيد الطبح 

وديه قاسم أحمد جير

محمد أكرم ريا

محمد بارع االسدي

اإلمارات العربية المتحدةرنا حسام السحلي

السعودية

السعوديةطارق زياد بكرو



إدارة أعمال20221090589.63

إدارة أعمال20221093089.14

إدارة أعمال20221033185

إدارة أعمال20221093582.08

إدارة أعمال20221091482.03

إدارة أعمال20221090178.16

إدارة أعمال20221103871.21

إدارة أعمال20221103771

إدارة أعمال20221102769.83

إدارة أعمال20221064560.93

تمويل ومصارف20221105392.76

تمويل ومصارف20221012485.24

السعوديةآسيا أحمد زهرة

سالم غباش العمير

محمد نائل عيىس

شادي اياد عبد اللطيف

ميسم أحمد المرصي

مجد سعيد عزام

السعوديةبراءه عادل الرفاعي

السعوديةيزن محمد جمعه الزيبق

اإلمارات العربية المتحدةميادة غسان كشباش

قطراسامة تميم خطاب

الكويت

األردنسيدرة خالد عنقا

باكستانيةفارس طالل الرفاعي

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

الكويت

الكويت


